Amb l’arribada de les primeres calors de l’estiu, arriba la Festa Major. Durant tres
dies, gaudirem de diferents espais i activitats per conèixer-nos millor, per divertir-nos
menuts i grans, per escoltar jazz, per ballar al so de l’orquestra i dels diables, perquè
aquesta és la vostra festa: la Festa del Putxet.
Un any més, aquesta celebració constitueix una oportunitat única per fer barri, per
fer comunitat, per descobrir i participar en les diferents activitats organitzades per les
entitats del barri, i en especial per l’Associació de Veïns i Amics del Putxet, una entitat
que des de fa 22 anys treballa incansablement per defensar el barri, per enfortir-ne el
teixit associatiu, per fomentar la convivència i el bon veïnatge.
El Putxet és un barri orgullós de la seva identitat singular, marcada per la seva orografia i
el seu parc, una illa d’oxigen verd enmig del ciment de Barcelona. Malgrat els canvis
urbanístics de les darreres dècades, el Putxet encara continua sent un barri on es
valora allò proper, amb un comerç de proximitat que continua teixint, dia rere dia,
vincle social. Aquests són uns valors que cal preservar, i la festa major constitueix una
oportunitat immillorable per enfortir-los i visibilitzar-los.
Per aquest motiu, volem que aquesta sigui una festa de tothom i per a tothom, un
espai inclusiu per a totes les edats, on són rebutjades les actituds i comportaments
masclistes, homòfobs o racistes; una expressió de la cultura popular construïda des
de la convivència, des del respecte i la cura amb els altres. Per tot això, vull donar-vos
les gràcies a totes les entitats i persones que amb la vostra dedicació feu possible que
aquesta festa sigui un moment tan especial. I moltes gràcies als veïns i veïnes del barri
del Putxet per gaudir i fer-vos vostra aquesta ciutat!
Bona Festa Major!

Ada Colau Ballano
L’Alcaldessa de Barcelona
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Veïns i veïnes del Putxet,
Un any més, amb el solstici d’estiu a punt d’arribar, la Festa Major del Putxet ens convida a
tots i totes a sortir al carrer per celebrar-la.
És aquest un moment on tradició, memòria i present es troben per recordar-nos que formem
part d’un barri, el Putxet, on els carrers i places es vesteixen de gala per celebrar-lo. Són dies,
aquests, que ens recorden que formem part d’una comunitat, i com a través de la festa, del
gaudir i compartir moments plegats, enfortim la convivència i l’amistat entre les persones
del nostre veïnat.
Són moltes les activitats que enguany s’han preparat. De nou, grans, joves i menuts trobareu
el vostre espai per passar bones estones. La cultura popular, sempre present a les festes
majors, de la mà dels diables i diablesses, els tabalers i les havaneres, no hi faltarà. Activitats
familiars, el Putxet Tapes, l’esperada botifarrada, els focs d’artifici i el ball de festa major són
els clàssics que no us podeu perdre. Però com sempre, el programa del Putxet inclou bona
música i bons concerts per escoltar i poder ballar. El programa ha estat fet amb cura i estima.
Es nota!
La Festa Major del Putxet no seria possible sense la implicació de tots els veïns i totes les
veïnes, les entitats i el teixit comercial, que plegats la fan realitat i contribueixen a mantenir
viva la tradició.
Vull agrair-vos la feina feta i, de manera molt especial, agraeixo a l’Associació de Veïns i
Amics del Putxet la seva dedicació i entrega en preparar totes i cadascuna de les activitats
del programa de la festa major, que sempre és un dels esdeveniments més esperats pel barri
del Putxet.
Feu-vos vostra la festa, ompliu els carrers d’il·lusió i alegria! Compartiu bons moments
entre família, entre veïns, amics, i enfortiu els vincles amb la comunitat. Participeu-hi amb
respecte i cuidant-vos els uns als altres!
Bona Festa Major 2018!
Jaume Asens,
Regidor del Districte de Sarrià – Sant Gervasi
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Pregó
El Barri del Putxet, un barri a la part alta de la ciutat, però al fons dels pressupostos
municipals, un Barri que va néixer al voltant d’un turó, que va agafar el seu nom, on les
seves edificacions van donar pas a un barri pintoresc, van donar la seva identitat, El Putxet.
La nostra tasca voluntària sense ànim de lucre, però agraïda pels nostres veïns/es, ens
motiva que a la arribada de Juny organitzem la seva Festa Major, que és esperada i desitjada.
Us proposem un cap de setmana d’activitats tradicionals i de noves, en llocs que hem
pogut aconseguir o millorar per al goig del nostre veïnat.
Comencem on tot va començar: als jardins de la muntanyeta, on era una muntanyeta
plena de runes i ara, en el seu mirador, és tradicional el cant d’havaneres amb la degustació
del rom cremat fet per gent de mar, resident al Barri.
Continuem on vam continuar, cap l’Espai Putxet: un solar ple de runes que es va
transformar en l’únic equipament que disposem, el Complex Social de Marmellà, on
gaudirem d’una mostra de tallers.
Baixarem a fer el vermut, escoltant jazz, als jardins romàntics conservats de Portolà.
A la tarda, en una avinguda remodelada, passejarem al costat dels tabalers que ens
portaran fins a Josepets, on els nostres amics diables ens faran gaudir d’un espectacle de foc.
Al vespre un soparet - botifarrada en un lloc emblemàtic com es el nostre Parc del
Putxet i aprofitarem per moure l’esquelet amb el ball de Festa Major o escoltar la música
d’altres o actuals temps.
A l’endemà serà el temps de la nostra mainada, en un altre solar ruïnós transformat en un
jardí i zona de pic – nic que porta el nom d’una veïna que va involucrar-se molt pel nostre
Barri, allí els nostres petits podran gaudir d’un matí fent equilibris i pintant-se la cara.
Per concloure la festa, que millor que una plaça donada per un veí del barri que el seu desig
fou donar aquest terreny per al bé del veïnat, on al vespre podem escoltar uns veïns que
amb les seves guitarres ens faran sentir, sentirem que més units, fent pinya, podem gaudir
d’un Barri millor i de les seves Festes.
Un barri que ha de ressaltar en la seva identitat, amb la convivència, la germanor, el civisme,
la participació veïnal, en millorar la cohesió social i en la millora dels llocs.
Ens agradaria molt que la propera Festa Major fos més àmplia i, per això, és elemental
tenir un Centre Cívic, com cal, com el que estem demanant, el lloc el tenim, res més ens
manca la voluntat política amb la seva partida econòmica.
Com sempre, un record a totes aquelles persones que un dia van gaudir de la festa i ara ja
no hi són amb nosaltres, sobretot aquelles que van participar directament per tenir un Barri,
una Festa Major, millor.
A tots/es molt bona Festa Major del Putxet
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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F1 ESTAMAJOR DE1L1 PUTXET1
PutxeTapeS

Del 7 al 10 de Juny 2018

Tapa Frikandel de pollo con salsa yopi

Tapa Mandonguilles amb salsa de ceps

Av Rep. Argentina, nº 104

Av Rep. Argentina, nº 161

Bar Ben Tips

Bar La Granja del Pont

Tapa Montadito de Bacalao, tomate y olivada
Ciber Café Hecrau
Av Rep. Argentina, nº 53

Tapa Tortilla de patatas con virutas de jamón

Tapa Bruschetta de tomate y olivada

Tapa Ensaladilla de langostinos

Craywinckel, nº 31

Pg. Sant Gervasi, nº 65

Bar Dapietro Cerner
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ASSOCIACIO DE VE'fNS
1 AMICS DEL PUTXET

Bar Enrique Tomas

Craywinckel, nº 28

Restaurante Malina

Organitza: Associació de Verns i Amics del Putxet
carrer Marmella, 13 ("Espai Putxet") Barcelona 08023
Tel. 669306164 - avputxet@hotmail.com - www.avputxet.org

Festa Major del Putxet
Divendres 8 de JUNY
a les 20:00 h
Mirador dels Jardins Mercè Rodoreda (La Muntanyeta)
carrer La Costa, 84

HAVANERES
amb el Grup MAR BRAVA
amb rom cremat
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Festa Major del Putxet
Dissabte 9 de JUNY
a les 10:30 h
Espai Putxet, carrer Marmellà 13

COUNTRY per a TOTHOM
amb LINEA DANCE
amb la col·laboració de l’Espai Putxet

A les 12:00 h Activitat FAMILIAR

LES ABELLES UN MÓN EN MINIATURA
Participa DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI
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FESTA MAJOR
de l 7 a l 1 0
Del

7 al 10
Juny

DIA

8 de Juny

20:00 h

9 de Juny

10:30 h

Divendres

DIA

Dissabte

DIA

9 de Juny

Dissabte

DIA

Mirador dels Jardins
Mercè Rodoreda
La Costa, 84

Placeta de l’Espai
Putxet
Marmellà, 13

12:00 h
Espai Putxet
Marmellà, 13

9 de Juny

13:00 h

9 de Juny

19:00 h

Dissabte

DIA

Veure adreces

Dissabte

Jardins de Portolà
Portolà, 6

Mitre - Balmes fins
Lesseps

PutxeTapeS

Canya + Tapa

HAVANERES amb rom cremat
amb el Grup MAR BRAVA
COUNTRY per a TOTHOM
amb LINEA DANCE
Col·laboració de l’Espai Putxet
Activitat FAMILIAR

LES ABELLES UN MÓN EN MINIATURA
Participa DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI

VERMUT & JAZZ
amb SABINA WUITT TRIO
RUA DE TABALERS
amb el Grup TIMBALYS

Organitza: Associació de Veïns i Amics del Putxe

Tel. 669306164 - avputxet@h

R DEL PUTXET
d e JUNY
9 de Juny

20:00 h

9 de Juny

21:00 h

9 de Juny

22:00 h

Dissabte

Parc del Putxet
Plaça Jocs Infantils

10 de Juny

12:00 h

DIA

Dissabte

DIA

Dissabte

DIA

DIA

Diumenge

10 de Juny

DIA

Diumenge

Plaça Lesseps
Església Josepets

Parc del Putxet
P. Jocs Infantils

Jardins Elvira Farreras
Manacor,17

20:00 h
Plaça Marià Manent

FOCS D’ARTIFICI ESTÀTICS
amb DIABLES DE SARRIÀ

SOPAR DE FESTA MAJOR
“BOTIFARRADA”

BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra MELAD BAND

FESTA INFANTIL
amb DESASTROSUS CIRKUS
i taller de PINTACARES

CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA
amb Mario Cuéllar i Montse Mitjans

et, carrer Marmellà, 13 (“Espai Putxet”) Barcelona 08023

hotmail.com - www.avputxet.org

Festa Major del Putxet
Dissabte 9 de JUNY
a les 13:00 h
Jardins de Portolà - Portolà, 6

VERMUT & JAZZ
amb SABINA WUITT TRIO
Vermut gratuit patrocinat per

LA GRANJA EL PONT
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Festa Major del Putxet
Dissabte 9 de JUNY
a les 19:00 h
Circuit Av. General Mitre - Balmes fins a Lesseps

RUA DE TABALERS
amb el Grup TIMBALYS
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Festa Major del Putxet
Dissabte 9 de JUNY
a les 20:00 h
Plaça Lesseps (costat Josepets)

FOCS D’ARTIFICI ESTÀTICS
amb DIABLES DE SARRIÀ
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Festa Major del Putxet
Dissabte 9 de JUNY
a les 21:00 h
Parc del Putxet - Plaça Jocs Infantils

SOPAR DE FESTA MAJOR
“BOTIFARRADA”
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Festa Major del Putxet
Dissabte 9 de JUNY
a les 22:00 h
Parc del Putxet - Plaça Jocs Infantils

BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra MELAD BAND
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Festa Major del Putxet
Diumenge 10 de JUNY a les 12:00 h
Jardins Elvira Farreras, carrer Manacor 17

FESTA INFANTIL amb DESASTROSUS
CIRKUS i taller de PINTACARES

Diumenge 10 de JUNY a les 20:00 h
Plaça Marià Manent

CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA
amb Mario Cuéllar i Montse Mitjans
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